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داخل السوائل أو األنسجة عدوى (المقلة باطن بالتهاب لإلصابة أكبر خطراً  )سوسفيمو(رانيبيزوماب غرسة تسبب قد

رانيبيزوماب.غرسة تلقي مخاطر حول طبيبك إلى تحدث . )لوسينتيس(رانيبيزوماب بحقن مقارنة ً )العينمقلة

الدواء؟هذا يوصف لماذا

في يتسبب العين في مستمر مرض  ؛ (AMDبالعمر المرتبط البقعي التنكس لعالج  )(Lucentisرانيبيزوماب حقن يستخدم

غرسة تسُتخدم .  )األخرىاليومية األنشطة أداء أو القيادة أو القراءة صعوبة من يزيد وقد لألمام مباشرة الرؤية على القدرة فقدان

باستخدام األقل على ناجحين عالجين بعد بالعمر المرتبط الرطب البقعي التنكس لعالج أيضاً  )(Susvimoرانيبيزوماب

 ؛ (mCNVالمشيمية الدموية األوعية في النظر قصر لعالج أيضاً رانيبيزوماب حقن يستخدم مشابه. دواء أو رانيبيزوماب

 )العينمن الخلفي الجزء في جديدة دموية أوعية تنمو أن يمكن حيث النظر قصر من يعانون الذين األشخاص في مضاعفات
العين من الدم تدفق الشبكي. الوريد في انسداد عن ناجم العين في مرض (الشبكي الوريد انسداد بعد البقعية الوذمة ولعالج

أن يمكن السكري مرض بسبب العين يصيب مرض (السكري البقعية الوذمة  ، )الرؤيةوفقدان الرؤية ضبابية إلى يؤدي مما

من فئة إلى رانيبيزوماب ينتمي . )السكريمرض عن الناجم العين تلف (السكري الشبكية واعتالل  ، )البصرفقدان إلى يؤدي

لألوعية الطبيعي غير النمو وقف طريق عن يعمل وهو . A( -A )VEGFالوعائيالبطاني النمو عامل مضادات تسمى األدوية

البصر.فقدان تسبب قد التي  )العينين(العين في والتسرب الدموية

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

كل الطبيب عيادة في إعطاؤه يتم ما عادة الطبيب. قبل من العين في حقنه يتم  )سائل(كمحلول رانيبيزوماب حقن يأتي

لك.األفضل هو ذلك كان إذا مختلف زمني لجدول وفقاً الحقن طبيبك يعطيك قد شهر.

عيادة. أو طبي مكتب في طبيب بواسطة بإبرة عينك من األبيض الجزء في إدخالها يتم كغرسة أيضاً رانيبيزوماب يأتي

أو طبي مكتب في طبيب بواسطة أشهر 6 كل فيها المحلول من بمزيد الحقن طريق عن التعبئة إعادة إلى الغرسة ستحتاج

عيادة.
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الحقن أثناء االنزعاج لتقليل عينك وتخدر العدوى لمنع عينك بتنظيف طبيبك سيقوم رانيبيزوماب ، زرع أو حقنة تتلقى أن قبل

المكتب.مغادرة قبل عينيك فحص إلى طبيبك سيحتاج الحقن ، بعد الدواء. حقن عند عينك في بضغط تشعر قد الزرع. أو

أكثر أو وسائد 3 مع النوم ذلك في بما اليوم ، لبقية الكتف مستوى فوق رأسك إبقاء منك يطُلب قد الغرسة ، إدخال بعد

ارتداؤه ويجب بذلك القيام الطبيب منك يطلب حتى إزالته يجب ال للعين بدرع تزويدك أيضاً سيتم النوم. عند رأسك تحت

تحت (الزرع إدخال بعد يوماً 30 لمدة العين من الجزء هذا تلمس أو تفرك أو تدفع ال الغرسة. إدخال بعد األقل على ليال 7ٍ لمدة

الغرسة.ملء إعادة من أيام 7 بعد أو  )العينمن والخارجي العلوي الجزء في الجفن

عمل جودة مدى ليرى بعناية طبيبك سيراقبك يعالجها. ال لكنه العين ، أمراض بعض في رانيبيزوماب يتحكم

ranibizumab  رانيبيزوماب.باستخدام العالج فيها تستمر أن يجب التي المدة حول طبيبك إلى تحدث لك. بالنسبة

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

رانيبيزوماب ،زرع أو حقن تلقي قبل

حقن مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو رانيبيزوماب ، من حساسية لديك كان إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل الزرع. أو رانيبيزوماب

والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

قد مؤخراً.  )(Visudyneفيرتيبورفين عقار تلقيت قد كنت إذا ما ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي العشبية

الجانبية.اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج

حتى رانيبيزوماب طبيبك يعطيك ال قد عينك. في التهاب أو عينيك حول أو في التهاب لديك كان إذا طبيبك أخبر

االلتهاب.أو العدوى تختفي

رانيبيزوماب ، تلقيك أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.فاتصل

إلى تحدث زرع. أو حقنة كل تلقيك بعد أيام لبضعة لتستخدمها الحيوية المضادات من قطرات طبيبك لك يصف قد

هذه.العين قطرات استخدام كيفية حول طبيبك

زرعه.أو رانيبيزوماب بحقن عالجك أثناء تجنبها عليك يجب أنشطة أي هناك كانت إذا طبيبك اسأل

العالج.بعد المنزل إلى ما شخص الصطحاب تخطط أن يجب

طبيبك ، توجيهات حسب العينين كلتا في رؤيتك من تحقق عالجك. أثناء المنزل في رؤيتك اختبار حول طبيبك إلى تحدث

رؤيتك.في تغييرات أي هناك كانت إذا بطبيبك واتصل

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما
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جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

ممكن.وقت أقرب في بطبيبك اتصل رانيبيزوماب ، لتلقي موعد فاتك إذا

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً رانيبيزوماب يسبب قد

الراسصداع

حكةأو جافة عيون

دامعةعيون

عينيكفي ما شيئاً بأن الشعور

غثيان

بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على

أو فقدانها أو الرؤية وضوح عدم أو العينين ، تورم أو الجفون انتفاخ العين ، من إفرازات العين ، احمرار العين ، ألم تفاقم

ضعفها.

للضوءالعين حساسية

حولهاأو العين في نزيف

صغيرةبقع أو  "عوامات"رؤية

الساطعةاألضواء رؤية

صدرألم

التنفسفي ضيق

صعبأو بطيء كالم

الساقأو الذراع في تنميل أو ضعف

اللونتغير أو الزرع حركة

أو العين ، من إفرازات أو العين ، من األبيض الجزء فوق انتفاخ رؤية أو عينك ، في ما شيء بوجود المفاجئ الشعور

بالغرسةالعالج عند سيالنها

الدواء.هذا تلقي أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً زرعه أو رانيبيزوماب حقن يسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن
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عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلىاإلنترنت

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني كان أو بنوبة ،

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات أي إلى

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً فيها تزور مرة

راندأسماء

®لوسينتيس

®سوسفيمو

2022/02/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجيةمحفوظة.

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد
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